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اگر از کسي متنفري از قسمتي از خودت در او متنفري ،چيزي که از ما نيست نميتواند افکار ما را مغشوش کند.
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خداحافظ لنين :دروغ هاي
دوست داشتني

.

نما

عليرضاشکوهي

“خداحافظ لنين “ جعل و هم پوشاني تاريخ به
خاطر نجات جان يک مادر است .تيتراژ فيلم با
موسيقي جذاب و شنيدني آهنگساز معروف «يان
تريستن» و تصاويري آرشيوي از خوشحالي و
خوشبختي يک خانواده چهار نفري آغاز ميشود.
کافي است لحظه اي چشمان خود را ببندي و
نواي پيانو تو را به خلسه اي رويايي ببرد .داستان
در آلمان شرقي روايت ميشود .الکس (دنيل
برول) از کودکي عاشق فضانوردي است و قهرمان
بزرگش «سيگموند جان» ،تنها مردي است که از
آلمان شرقي به فضا رفته است .درست در روزي
که آلمان موشکش را به فضا فرستاد پدر خانواده
هم خانه را ترک ميکند .اين واقعه تاريخي در
ذهن بچه ها حک ميشود .مثل اين که پدر با
رفتنش ،به کره ي ديگري رفته باشد و از خانه
که همان زمين است دور شده است .بعد از رفتن
پدر ،مادر دچار افسردگي شده و در تيمارستان
بستري ميشود .الکس و خواهرش الرا به ديدن
مادر در تيمارستان ميروند .الرا با يک ملوديکا
بدون توجه به مادر آهنگي گنگ ميزند ولي اين
آلکس است که مادر را بغل ميگيرد و با گريه از
او ميخواهد که برگردد .بعد از دو ماه مادر به خانه
باز ميگردد ولي اين بار با کشورسوسياليستش
ازدواج ميکند و تبديل به يک سوسياليست
بسيار متعصب ميشود که به شدت به اهداف
سوسياليستي آلمان شرقي پاي بند است و به آن
خدمت ميکند ،اما بچه هايش و بيش تر ،الکس،
دل خوشي از اطوارهاي سوسياليستي ندارند .در
واپسين روزهاي پابرجايي ديوار برلين ،الکس در

تظاهرات عليه جدايي آلمان ها شرکت کرده و
دستگير ميشود .مادر به طور اتفاقي پسرش را
حين دستگيري ميبيند و دلشکسته از پشت
کردن پسرش به آرمان هاي او ،بيهوش ميشود
و به کما ميرود .چندين ماه پس از آغاز کما ،ديگر
ديوار فرو ريخته و آلمان شرقي وجود ندارد .وقتي
مادر پس از  ۸ماه به هوش ميآيد ،به تشخيص
پزشکان نبايد کوچک ترين شوکي بر او وارد شود.
خانواده تصميم ميگيرد درباره ي وقايع اطرافش
به او دروغ بگويند .او را به منزل خودشان ميآورند
و در اتاقي که به سبک آلمان شرقي آراسته اند
او را بستري کرده و با ايزوله کردن محيط سعي
ميکنند مادر پي به ادغام دو آلمان نبرد .اما موتور
پيش برنده ي داستان ،عشق الکس به مادرش است.
الکس به آب و آتش ميزند که مادرش نفهمد روياي
سوسياليستي اش براي هميشه به پايان رسيده
است .اين تالش ها ،صحنه هاي کميک جالبي
خلق ميکند ،اما اين کمدي سياه است .نريشني
که الکس روي فيلم ميخواند ،کنايه هاي نيش
داري به تفکرات سوسياليستي ميزند .صحنه
هاي که الکس و دوست همکارش دنيس توماشکه
اخبار قالبي مربوط به آلمان شرقي سابق درست
ميکنند و فيلم آن را با دستگاه ويدئو براي مادر
پخش ميکنند ،از نقاط قوت فيلم است و اين که
چگونه ميتوان اذهان را (در اينجا مادر توماس) با
خبرهايي که خود ميسازيم منحرف کنيم.
در فيلم هم چنين شاهد نفوذ و رشد سريع
کاپيتاليسم و نظام سرمايه داري هستيم .فيلم سه
صحنه ي تاثير گذار ديگر دارد .هنگامي که مادر
درغياب بچه ها به تنهايي از خانه بيرون ميآيد
و شاهد پرواز و بيرون برده شدن مجسمه ي
لنين به خارج شهر توسط هليکوپتراست .نگاه
مستقيم مجسمه لنين به مادر به عنوان آخرين
بازمانده ي متعصب سوسياليست و دست مجسمه
را که به سمت مادر دراز شده و انگار درخواست
کمک دارد .انگار که لنين به عنوان نماد و مغز
متفکر سوسياليسم به ناکجا آبادي برده ميشود
که نميدانيم کجاست .صحنه اي که پدر به
درخواست مادر و خواهش الکس بعد از چندين

سال به ديدن مادر در بيمارستان ميرود .و در آخر
اوج داستان که از اول فيلم به آن فکر ميکردم
که چگونه ميخواهند واقعيت را به مادر بگويند
و سناريست با هوشمندي توانست اين مهم را
انجام دهد .در سالروز اتحاد دو آلمان قرار است
جشني برگزار شود .الکس به همراه دوستش
دنيس دوباره اخباري ساختگي درست ميکنند
که در آن سيگموند جان فضانورد را به عنوان
جانشين اريش هنکه رييس کميته حزب معرفي

ميکنند و سيگموند بيانيه اي ميخواند و در آن
ميگويد که سوسياليسم زندگي در پشت درهاي
بسته نيست .سوسياليسم يعني کمک به ديگران.
و درهاي کشور را به روي غربي ها باز ميکنيم
(چه طنز عجيبي) .بعد هم تصاويري آرشيوي از
برداشته شدن ديوار برلين نشان ميدهند .اما نکته
خيلي ظريف و زيبايي ک در اين سکانس وجود
داشت؛ دانستن موضوع و اتحاد دو آلمان توسط
مادر بود .او چند لحظه قبل تر از ورود الکس ،به
واسطه پرستارش الرا که نامزد الکس هم هست از
اين موضوع باخبر ميشود ولي هيچ نميگويد و
هنگام تماشاي اخبار ساختگي با قدرداني الکس
را نگاه ميکند که براي خوشحالي او و زنده نگاه
داشتنش چه قدر زحمت کشيده است .نگاهي توام
با عشق مادري.

فیل  -کارتون :سالوادور دالی

ظلمت در نيمروز

نوشته آرتور کوستلر ،ترجمه مژده دقيقي
ظلمت در نيمروز آرتور کوستلر را با ترجمه خوب خانم مژده دقيقي ،که توسط نشر ماهي به بازار
نشر آمده است ،يک نفس خواندم .باورم نميشد کتابي در زمينهي سياسي اين همه نفس گير و
خوش ريتم و سرحال باشد .قصهي يک خطي کتاب ماجراي محاکمهي"روباشوف" يکي از انقالبيون
با سابقه و کهنه کار روسيه است .ولي همين يک خطي ساده و شايد تکراري به بهترين نحو تعريف
ميشود .ظلمت در نيمروز کتاب تازه و زندهاي ست .زيرا رمان متعلق به دوران مشخصي نيست،
اگر چنين بود با گذشت اين همه سال با استقبال بينظير خوانندگان مواجه نميشد .اين امرمديون
نسریناسدی
انتخاب هوشمندانه ي روباشوفي مردد به عنوان قهرمان مرکزي قصه است .شخصيتپردازي به جا
و موفق رمان و قرارگيري درست قهرمان در نقطهي حساس ،ثابت ميکند که تنها ترديد داشتن را نميتوان مقدمهي شورش بر ضد اصولي دانست که ريشه
اعتقادي راسخ به آن است .و همين ترديدها ميشود کليد ادامهي ماجرا و نيفتادن ريتم داستان .شايد کلمه محاکمهي خودي و يا تصفيه نيرويهاي خودي در زمان
استالين -که در کتاب بهظريفترين حالت ممکن به نام شمارهي يک از آن ياد ميشود -چيز تازهاي نباشد،
ولي تصويري که کوستلر از زوال اين نسل با انتخاب روباشوف نشان ميدهد خيلي به جاست .شروع قصه با
بسته شدن د ِر انفرادي روي روباشوف آغار ميشود .يک بزنگاه کامل ،شروعي که قالب را همان ابتدا مياندازد.
براي همين داستان روباشوف داستان جذابي ست البته در صورتيکه درامهاي بازجويي را دوست داشته
باشيد .و البته که بازجويي دوم جذابت بيشتري دارد زيرا روباشوف در مقابل کسي قرار ميگيرد که تربيت
ي نسل استاليني،
شدهي همان افکار دوران استاليني ست .اينجا کوستلر با قراردادن قهرمانش مقابل نماينده 
کسي که در بستر انديشههاي خودش تربيت و رشد يافته ،قصهرا به اوج ميرساند و طوري ميچيندش که
ما ناخودآگاه در بازجوييها و نحوه شکستن ،اعتراف کردن و اقرارعليه خود با اوهمراه ميشويم .اينجاست که
خوب بودن يا بد بودن قهرمان قصه فرقي نميکند .زيرا نويسنده تا انتها بيقضاوت پيش ميرود .براي همين
وقتي قهرمان قصه در پاسخ دادن به حجم سوالهاي طاقت فرساي بازجوي دوم يعني کسي که زير لوايش
رشد و تربيت يافته از پا در ميآيد ،بيچارهگي و درماندهگياش بيشتر جا ميافتد .نويسنده در کل اثر کوشيده
با بازي با چيزهاي ملموسي مثل دندان درد روباشوف و عينکش ،چيزهاي مهمي را يادآوري کند .دندان
روباشوف همان درون پوسيدهي روباشوف است .پوسيدهگي انديشهاش و پوسيدهگي انقالبيکه به اصولش

پايبند بوده و چنين نسلي در دامنش پرورش يافته است .کوستلر درک خوبي از شخصيت يک انقالبي به خط
آخر رسيده دارد ،و جايي به جذابيت اين انقالبي ميافزايد که آشنايي با هنرو ادبيات را چاشنياش ميکند و
جا به جا نشان ميدهد که اين انقالبي تضعيف شده ذهني تربيت شده دارد .براي همين صحنه يا ديالوگ نابه جايي در کتاب نگذاشته که دور از اين آدم باشد يا
بزند توي ذوقمان .کوستلر با عذاب وجدان پيدا و پنهاني که انداخته به جان شخصيت نشان ميدهد که با کنار رفتن اقتدار حزب انقالبي ،فرصت فکر کردن و دگر
انديشي به جان آدمهايي مانند روباشوف افتاده است ،و همين جاست که کوستلر با هنرمندي حاشيهي امن فروپاشيدهي روباشوف را روايت ميکند.
سلول انفرادي که کوستلر توصيف ميکند جايي ست براي پناه بردن و رها شدن روباشوف ،تا فارغ از هر نقشي که داشته و بازي ميکرده و فريب ميخورده و
فريب ميداده و بازي ميداده و بازي ميخورده خو ِد خودش باشد .خودي که با تمام ترديدهاي ذهني و پيچيدگيهاي فکرياش جور در ميآيد .دراين خلوت
روباشوف مدام با چهرهي تازهاي از خود مواجه ميشود ،که ته تمامش ميرسد به مرگ ،تنها قطعيت تمام کنندهاي که تن اش را ميلرزاند .براي همين وقتي کتاب
شود .همان جا که روباشوف
ميرود سراغ خصوصيترين جاهاي زندگي اين آدم جاييکه رازي ديده ميشود ،گوشههاي ناديدهاي ديده ميشود ،شخصيت عريان مي 
سازد همان جايي ست که ممکن است ما بارها در زندهگي
براي اولين بار جرات ميکند با احساس اندکي گناه بدون توجيههاي سرراست حقيقت را برايمان فاش 
با آن مواجه شده باشيم .همين هاست که باعث ميشود خواننده پاي بند بشود و دل بدهد به ماجرا و قصه برايش بشود واقعيت ،و بعد آن طور ،پايان داستان ،يايان
رويايي داستان ،پايان عجيب و دوست داشتني داستان ،آدم را ميخکوب کند و تا مدتها رها نکند.

.

گاهي ميشود دست کرد در جيب توي خيابان صبح شسته .باد زده ي شب .تمي ِز طلوع ِ دم صبح .ميان سرد و گرم تابستاني
راه رفت .يا اص ً
ال نشست روي گوشه ي مبل قهو ه اي راحتي و لم داد و به کتابخانه نگاه کرد و کتابي را از سر بي حوصلگي برداشت
و چند ورقي خواند و بعد بلند شد و نشست پشت ميز هميشه آشفته که حاال چندي روزيست مرتب شده .روي تکه کاغذي جا
حمیدالهی
مانده از نقشه هاي تحويل داده نشده به مشتري نوشت .بدون لغزش در ماضي و آينده ...درست چسبيده به زمان حال .گمان برد که
بين بودن و نبودن فاصلهاي نباشد.
بين خاطره و حضورِ ،
ميشود از نقشه هاي روي ميز ،از طراحي هاي پر از گوشه و مکعب چيزي يافت که همين طور روي کاغذ ولو شده اند ....ميشود آموختِ ..
«ما آدمها هستيم که فاصلهها را ميسازيم و يا از ميان ميبريم»....

.

نوبليست ها؛

آليس مونرو

.

میخ

معرفيکتاب

يکم

چاي نوشت

بهاره ارشدرياحي

آليس مونرو بعد از دريافت جايزه ي نوبل ادبي گفت" :من
واقعاً اميدوارم اين جايزه باعث شود مردم به داستان کوتاه به
عنوان يک هنر مهم و مستقل نگاه کنند ،نه فقط تمرين و
مقدمه اي براي نوشتن رمان".
در اکتبر  ۲۰۱۳آکادمي سوئد اعالم کرد که جايزه نوبل
ادبيات به نويسنده  ۸۲ساله کانادايي تعلق ميگيرد .پيتر
انگلوند ،دبير دائمي آکادمي سوئد پس از اعالم نام مونرو به
عنوان برنده نوبل ادبيات ،او را «استاد داستان کوتاه معاصر»
توصيف کرد .آليس مونرو در حالي برنده جايزه نوبل ادبيات
شد که حدود شش ماه پيش با نويسندگي خداحافظي کرد.
بيستوهفتمين نويسنده انگليسيزباني است که در تاريخ
برگزاري نوبل ادبيات موفق به دريافت اين جايزه شده است.
از سال  1901که نخستين دوره جايزه نوبل ادبيات راهاندازي
شد تاکنون  110نفر موفق به دريافت اين جايزه شدهاند که در
اين ميان  27بار اين جايزه به نويسندگان انگليسيزبان اعطا
شده که از اين لحاظ آنها با اختالفي چشمگير در رتبه اول
قرار دارند .نويسندگان فرانسويزبان به همراه همتايان آلماني
خود با کسب  13جايزه نوبل رتبه دوم را در اختيار دارند.
نويسندگان اسپانيوليزبان نيز با  11جايزه نوبل در رتبه چهارم
بيشترين برندگان نوبل ادبيات ديده ميشوند.او اولين کانادايي
برنده اين جايزه و سيزدهمين زني بود که از  ۱۹۰۱تا کنون
موفق به گرفتن اين جايزه معتبر ادبي شد .پيش تر از اين
در يک دهه اخير زناني چون هرتا مولر و دوريس لسينگ اين
عنوان را از آن خود کرده بودند.
آليس آن مونرو  ۱۰ژوئيه  ۱۹۳۱در در شهر «وينگهام»
کانادا به دنيا آمد .پدرش کشاورز و مادرش معلم مدرسه بود.
او نويسندگي را از نوجواني شروع کرد و اولين داستانش به
نام «ابعاد يک سايه» در سال  ۱۹۵۰زمانيکه هنوز دانشجوي
دانشگاه وسترن اونتاريو بود منتشر شد .او تا پيش از انتخاب
نويسندگي به عنوان يک حرفه مشاغلي چون پيشخدمتي
و تصدي کتابخانه را تجربه کرده بود و حتي مدتي نيز در
مزارع تنباکو مشغول به کار بود .با اين حال او سال ۱۹۵۱
دانشگاه را ترک کرد تا ازدواج کند .او سال  ۱۹۶۳به ويکتوريا
نقل مکان کرد و کتابفروشي «کتاب مونرو» را افتتاح کرد
که هنوز مشغول به کار است.مونرو سپس در سال 1968
با نخستين جلد از مجموعه داستان کوتاه «رقص اللههاي
خوشحال» موفق به کسب جايزه گاورنر جنرال کانادا شد.
او پس از دريافت دومين جايزه گاورنر جنرال ،براي معرفي
کتابهاي خود در قالب تور جهاني سه ساله به کشورهاي
استراليا ،چين و منطقه اسکانديناوي سفر کرد و سپس در
دهههاي  80و  90ميالدي به تدريس در دانشگاه بريتيش
کلمبيا مشغول شد .او در اين سالها به طور ميانگين هر چهار
سال يک رمان کوتاه به رشته تحرير درآورد.
آليس مونرو را يکي از تواناترين نويسندگان داستان
کوتاه امروز ميدانند .بسياري بر اين عقيدهاند که مونرو
جامعه کتابخوان آمريکاي شمالي را با داستان کوتاه آشتي
داده است .البته خودش ميگويد هرگز قصد نداشته صرفاً
نويسنده داستان کوتاه باشد؛ فکر ميکرده مثل همه رمان

خواهد نوشت .ولي حاال ديگر ميداند نگاهش به مسائل براي
نوشتن رمان مناسب نيست .دوست دارد پايان داستان را
در ذهنش مجسم کند ،و مطمئن باشد مث ً
ال تا کريسمس
آن را تمام خواهد کرد ،و نميداند نويسندهها چطور روي
پروژههاي طوالني مثل رمان با پايان باز کار ميکنند.مونرو
درباره شيوه نويسندگي خود گفته است« :اغلب پيش از شروع
نوشتن داستاني ،کلي با آن نشست و برخاست ميکنم .وقتي
به طور مرتب وقت نوشتن ندارم داستانها مدام در ذهنم
رژه ميروند ،تا جايي که وقتي مينشينم به نشستن کام ً
ال
در آن غرق شدهام .اين روزها اين غرق شدن را با يادداشت
برداشتن انجام ميدهم .چندين و چند دفترچه يادداشت دارم
که با خط خرچنگ قورباغه پر شدهاند ،همه چيز را در آن
مينويسم .گاهي وقتي به اين نسخههاي اوليه نگاه ميکنم
با خودم ميگويم واقعاً سودي هم دارند؟ ميدانيد من از آن

نويسندگاني نيستم که از موهبت سرعت برخوردار هستند و
سريعمينويسند».
مونرو به ويژه در داستانهاي اوليهاش به مضاميني چون
بلوغ و کنار آمدن با خانواده پرداخته است .اما با گذر سن،
توجه او به ميانسالي و تنهايي بيشتر شده است .زادگاه مونرو
شهر کوچک وينگم در ايالت انتاريوي کاناداست و فضاي
داستانهايش هم غالباً شهرهاي کوچک اين ايالت است.
داستانهايش معموالً روندي آرام دارند ،ولي حادثه اي در زير
اين سطح آرام جريان دارد که مونرو در طول داستان با ظرافت
از آن رازگشايي ميکند و در پايان خواننده را شگفت زده
برجا ميگذارد .مضامين خود را از زندگي روزمره مردم انتخاب
ميکند و نگاه ويژه اي به مسائل و جزييات زندگي زنان دارد.
اگرچه به مشکالت و دغدغههاي دختران جوان عالقه دارد،
در کتابهاي اخيرش به مسائل زنان ميانسال و سالمند توجه
بيشتري نشان داده است .خاطره در داستانهايش نقش مهمي
دارد .شخصيتهايش را عميقاً ميشناسد و درباره زندگي آنها
تامل ميکند و ديالوگها را با مهارت به کار ميگيرد .صداقت
در بيان ،زبان شفاف و روان و دقت در جزييات از ويژگيهاي
داستانهاي اوست .منتقدان در بسياري از داستان هاي او
ويژگي هاي رمان هاي تربيتي را ديده اند که با تمرکز بر
توسعه ي اخالقي و رواني شخصيت اصلي پيش ميرود.
مارگارت آتوودديگر نويسندهي نامدار کانادايي ،آليس مونرو
را يکي از «مقدسات ادبيات جهان» نام داده است ،منتقدان و
نويسندگان ،سبک ساده و بي پيرايه و پيرنگهاي چند اليه

كال زن ها
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معرفينويسنده
و شخصيتهاي ساده و ديالوگهاي مناسبش را ستودهاند.
زندگي زنان در روستاها و شهرهاي کانادا از درون مايههاي
آثار اوست .بسياري از منتقدان ادبي آثار مونرو را با آنتوان
چخوف مقايسه ميکنند.ويژگي اصلي نثر مونرو تاکيد او بر
محل وقوع داستان و شخصيتهاي زن پيچيده هستند .آثار او
اغلب با آثار بزرگان ادبيات مقايسه شده و گفته ميشود در آثار
او ،مثل آثار چخوف خط داستاني درجه دوم اهميت را دارد و
تقريباً اتفاق خاصي در داستانها رخ نميدهد و اغلب تلنگري
موجب دگرگوني زندگي شخصيتها ميشود.
مونرو چند ماه پيش پس از دريافت جايزه ادبي تريليوم
براي مجموعه داستان «زندگي عزيز» عنوان کرد از دنياي
نويسندگي خداحافظي ميکند و گفت« :نه اينکه نوشتن را
دوست نداشته باشم ،اما به نظرم موقعي ميرسد که حس
ميکني به جايي رسيدي که ديگر ميخواهي به زندگيات به

شکل ديگري نگاه کني .و شايد وقتي به سن من برسيد ،ديگر
دلتان نخواهد آنقدر تنها باشيد که يک نويسنده تنهاست.
انگار حس کني به پايان درستي در زندگيات نرسيدي و
بخواهي بيشتر اجتماعي شوي».بيشتر داستانهاي مونرو براي
اولين بار در نشريه معتبر «نيويورکر» منتشر شدهاند .آخرين
داستاني که از مونرو در «نيويورکر» منتشر شد «آموندسن»
بود که اوت سال  ۲۰۱۲چاپ شد« .زندگي عزيز» ،آخرين
مجموعه داستان مونرو هم پاييز گذشته منتشر شد.
مونرو نويسنده مجموعه داستانهايي مثل «رقص سايههاي
شاد»« ،زندگي دختران و زنان»« ،رازهاي عيان» و «دوستان
جواني من»« ،فکر کردي کي هستي؟» و «فرار» است.
او سپس رمان «خرسي که کوه را به تسخير درآورد»
را نوشت که دستمايه ساخت فيلمي به کارگرداني «سارا
پولي» شد که در جشنواره تورنتو  2006مورد تشويق
قرار گرفت .آليس مونرو پس از آن در سال  2006کتاب
«دورنماي کاسل راک» را منتشر کرد و در سالهاي بعد نيز
ن "شادي فراوان" را به رشته تحرير درآورد .او در اکتبر
رما 
 2009اعالم کرد که از ناراحتي قلبي و سرطان رنج ميبرد.
تم اصلي داستانهاي مونرو وقايع تخيلي است هر چند که او
به دليل بزرگ شدن در يک محيط روستايي در بسياري ديگر
از داستانهايش نيز از محيط روستا براي بيان احساساتش
استفاده کرده است .آخرين داستان بلند وي در سال 2012
تحت عنوان «زندگي عزيز» منتشر شد و آخرين مجموعه
داستاني وي نيز در سال  2011انتشار يافت.

طنز روز

كال زن ها براي همديگر جوك تعريف ميكنند .وقتي دو نفر هستند به همديگر نسبت
مردها وقتي بيشتر از دو نفر هستند براي ساده لوحي و
منطق ِ
ِ
به ذكاوت زن ها هشدار ميدهند و وقتي كه تنها هستند از سوزش زخم كاري اي كه از زن ها خورده اند به خود ميپيچند.
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